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ന െട ഇടവക ൈദവാലയ
വി

എ

ി

ാേനാസ് സഹദാ െട െചറിയ തി

ാ

ഡിസംബ 30 ǌായറാ രാവിെല 10:00ന്
െച
അടിമ വ

േമളേ

ാടുകൂടിയ തി

ാ

ദക്ഷിണം.

തിനും ക ംതൂവാല എടു
തിനും േന
കാ ക
സമ ി
തിനും അവസര
ായിരി ം

േദ

ിമാ : ഉഴ

െഫാേറാനാംഗ

Dr .Gregory Lewis, PsyD. (John H. Stroger Jr. Hospital of Cook County.)
and Ms. Megha Tailor leading workshop for parents of teenagers on December 9th. Topic was “How to better understand and communicate with
your teenager.” Follow up seminar for parents will be held January 6th,
2008 after 10:00 A.M. Mass.
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PASTOR / VICAR
Fr. Abraham Mutholath
5212 W. Agatite Ave., Chicago, IL 60630.
(773) 412-6254 (cell) mutholath2000@yahoo.com
www.knanayaregion.us/chicago
For a list of all Voluntary Staff, please visit:
www.knanayaregion.us/chicago/staff.htm
HOLY MASS
SUNDAY 10:00 A.M.
5:30 P.M. at OLV, 5212 W. Agatite Ave, Chicago
ENGLISH MASS at 11:30 A.M.
THURSDAY 7:00 P.M. Community Center
FRIDAY 7:00 P.M.
SATURDAY 10:00 A.M.
RELIGIOUS EDUCATION
ON SUNDAYS 10:00 A.M. to 11:15 A.M.
3:45 P.M. to 5:00 P.M. at OLV for St. Mary’s Unit
ADORATION
ALL: First Fridays after Mass.
CHILDREN: Every 2nd and 4th Friday after Holy Mass.
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RECONCILIATION / CONFESSION
First Saturdays from 10:00 A.M.
NOVENAS
B.V. Mary after Saturday 10:00 A.M. Mass.
St. Jude Novena on Thursdays at 7:00 P.M. at
Community Center.
St. Michael 3rd Fridays of the month after 7:00 P.M.
Mass.
PRAYER GROUP
Sundays after 10:00 A.M. Mass & 4:00 P.M. at OLV.
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY
Sundays after 10:00 A.M. Mass
LEGION OF MARY
Saturdays after 10:00 A.M. Mass.
MEN’S & WOMEN’S MINISTRIES
Third Saturday after 10:00 A.M. Mass
PARISH VOLUNTEERS’ MEETING
First Friday evenings after Holy Mass
THEOLOGY COURSE
Third Saturday after 10:00 A.M. Mass

THURSDAY, DECEMBER 27, 2007
Mass, Novena, and Benediction at Community Center at 7:00 P.M.
FRIDAY, DECEMBER 28, 2007
Mass and Adoration for children at 7:00 P.M.

SATURDAY, DECEMBER 22, 2007
SATURDAY, DECEMBER 29, 2007
Mass & Novena at 10:00 A.M.
Mass & Novena at 10:00 A.M.
Confession for Christmas from 10:00 A.M..
Meeting of all Women Ministry members after SUNDAY, DECEMBER 30, 2007
FEAST CELEBRATION OF ST. STEPHEN
Mass.
Malayalam Holy Mass for all at 10:00 A.M.
SUNDAY, DECEMBER 23, 2007
No Religious Education Class or English Mass
Malayalam Holy Mass for all at 10:00 A.M.
today at parish church or at St. Mary’s Unit.
No Religious Education Class or English Mass
Mass at OLV at 5:30 P.M.
today at parish church or at St. Mary’s Unit.
Prayer Seminar by Bro. Ani George, Dominic MONDAY, DECEMBER 31, 2007
Dominic, & V.D. Raju after Mass in the hall.
Year End Service, Mass, and Adoration at 7:00
Decorations and preparations for Christmas after P.M. at parish church.
Holy Mass.
Year End Service at Community Center at 9:30
P.M.
Mass at OLV at 5:30 P.M.
TUESDAY, JANUARY 1, 2008
MONDAY, DECEMBER 24, 2007
New Year Service and Mass at parish church at
Christmas Service and Holy Mass at 6:30 P.M. at 10:00 A.M.
parish church followed by Nativity dance, cake
THURSDAY, JANUARY 3, 2007
cutting, dinner, and Christmas gift sharing.
വാ െ
ചാവറ കുരയ്ാേക്കാസ് ഏലിയാസ െ തി
ാ
Christmas Service and Holy Mass at 8:00 P.M. for Mass, Novena, and Benediction at Community CenSt. Mary’s Unit at St. Emily Church, 1400 E. Center at 7:00 P.M.
tral Rd., Mt. Prospect, IL 60056.
FRIDAY, JANUARY 4, 2007
TUESDAY, DECEMBER 25, 2007
Mass and Adoration at 7:00 P.M.
Mass at parish church at 10:00 A.M.
Meeting of Volunteers after Holy Mass
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ഈേശാ െട പിറവി ഇേ ാ

Vol. 3, Issue 13

എവിെട
എവിെട??

ബത്ലേഹമിെല
ില . േരാഗിക െട ം ദരി െട ം
പീഡിത െട ം മരണ ിെ
താഴ്വരയി
കഴി
വ
െട ം മേ യ്യാണ്. അവിെടയാണ് മദ െതേരസെയേ ാെല
കര്ി മസി
ന െട കു ിക െട സ
ളി
നിറ
അനവധിേപ ഈേശാ െട പിറവി ദ ശി ത്. അവിേട
നി
ത് ഉ ിേശായ , സാ ാേകല്ാസാണേ ാ. ഓമനത ം കട
െച ാെത േഹേറാേദസിെ െകാ ാര ിേലാ ജ സലം
തു
ഉ ിമിശിഹാ െട
പം ആക ഷകമാെണ ി ം ൈദവാലയ ിേലാ പരതിയാ അവിെട ന ക്ക് ഈേശാെയ
ത
ഉറ േ ാ ചി നിവഴി ഇറ ിവ ് കര്ി മസ് ീ
കെ
ാനാവി .
ചുവ ി സ ാന
നിേക്ഷപി േപാകു സാ ാേയയാണ്
അവ ക്ക് ഏെറ ഇ ം.
ിെല ഉ ീേശാേയക്കാ അവ
െപാ ം മീറ ം കു ിരിക്ക ം കാ െവ
ജരാജാ
െട
കര്ി മസ് ീ െട ചുവ ിെല സ ാനെ ാതികളി ക്ക ക്ക് തിരിെക െകാടു വാ തി
ടുംബ ിന് ഒ മി ാ
ലാണ്. അതു സ ാഭാവിക മാണ്. എ ാ
സാ ാ അതു യി
. എ ാ അവ അനുഭവി ആ രിക ആന മായി
െച ാ
കാരണക്കാരനായ ഉ ീേശാ െട ജീവ ചരി
ം
അവ േനടിയ അ ലയ് സ ാനം. ന
തിരിെക സ ാ
സേ ശ ം കു ിക
പറ
െകാടു വാ നാം മറക്ക ത്.
നം ന ാ കഴിവി ാ വ
നാം സ ാനം ന േ ാ
ജ
രാജാക്ക േനടിയ അേത സ ാന ിനു നാ ം അ ഹരാകും.
ഈേശാ െട പിറവി ി
ാ
േപാെല േലാക ി
മ ാ െട ം ജ ദിനം ഇ
ആേഘാഷമായി െകാ ാടാറി .
"തെ ഏക ജാതെന ന വാ തക്കവിധം അ യധിക
അതിെ കാരണം ഈേശാ െട ജനനം എ ാവ െട ം രക്ഷ മായി ൈദവം േലാകെ
േ ഹി ." (േയാഹ. 3:16). ആ േ ഹ
േവ ി ൈദവം ത ാറാക്കിയ പ തി െട തുടക്കമായി
.
ിെ
കടനമാണ്
ി നാം കാണുക. സ
ി
ആദയ് കര്ി മസ് സംഭവി ി ായി
െവ ി േലാക ചരി ം േലാ, അധികാര ിേലാ, ആ ഭാട ിേലാ അ ൈദവം തെ
മെ ാ ാകുമായി
.
മഹത ം െവളിെ ടു
ത്; മറി ് േ ഹ ി ം വിനയ ി
ം തയ്ാഗ ി മാണ്. അതിനാ
ഈദൃശ ലയ്
നാം
ആദയ് കര്ി മ ം ആധുനിക കര്ി മ ം ത ി എ േയാ ഉ െക്കാ ക ം അതിനായി ന െട കു ികെള
ാ രാ
വലിയ അ രമാണു ത്! കര്ി വിെ വരവിനുേവ ി 2000 ക ം െച േ ാേഴ ന െട കര്ി മസ് ആന
ദമാകൂ.
വ ഷേ ാളം േലാകെ
വചക ാ വഴി ൈദവം ഒ ക്കി
യി ം സമയം ആസ മായേ ാ നവജാത ശി വിെന സ ീക
ഏെറ ശാ മായ അ രീക്ഷ ി ഈ വ ഷെ
കര്ി
രി വാ ഏതാനും ആ ിടയ ാ
ം ജരാജാക്ക ാ
േമ മസ് ആേഘാഷി വാ
അവസരെമാ
ൈദവ ിനു
സാധി
. േജയ്ാതിശാ
ാരി നി ് േയ പിറ
ന
ന ിപറയാം. ന െട ഇടവക പ ിയിെല ര ാമെ
സമയെ
റി റി
േഹേറാേദസിെ െകാ ാരവാസിക ം കര്ി മസ് ആചരണമാണേ ാ ഈ വ ഷം നട ക. അടു
ലം ബത്േലഹിമിലായിരി െമ
വി
ലിഖിത
വ ഷം കൂടുത വിശാലമായ ന െട
് െസ റി ഇടവക
ഉ രി ് നി േ ശി
േരാഹിത
ഖ
ം ഈേശാെയ
െട
ാമെ
കര്ി മസ് ആേഘാഷി വാ ഇടയാകെ
കാണുവാ താ രയ്
ായി . കാരണം അവ െട കാ ാടി െയ
ാ
ിക്കാം.
നനുസരി ആ ഭാട േളാെടയ ഈേശാ പിറ ത്.
കഴി
വ ഷെ
കര്ി മസിെന തുട
ാണേ ാ ന െട
കര്ി മസിെ
ആേഘാഷ
ക്കിടയി
ഈേശാെയ ഇടവകയി െസ ് േമരീസ് ണി ിന് ആരംഭം കുറി ത്. ഈ
ന
ം ശരി
ദ ശിക്കാനാവാ തിെ കാരണം ന െട ം വ ഷം കര്ി മസ് ആചരി വാ െസ ് എമിലി പ ി ലഭയ്മാ
െപാ
സം ാര ിെ വ തിയി ഈേശാ വ
ിെ
ക്കിയതിന് ആ ഇടവകേയാടും ൈദവേ ാടും നാം ന ി
വ
താണ്. ഈേശാ ഇ ം പിറ
്. അതു പഴയതുേപാെല രാണ്. എ ാ എ
ം േവഗം ന െട ര ാമെ
ൈദവാ
ലയ നി ാണം ആരംഭി ് ന െട തെ പ ിയി കര്ി
മസ് ആചരി വാനു
അനു ഹ ിനായി ന ക്ക് ൈദവ
േ ാടും ന െട മ യ് യായ പരി
അ േയാടും അേപ
ക്ഷിക്കാം.
എെ

ിയ സേഹാദര

േള,

ദു ഘട പാതവഴി
ടുേതടി
ത പകാരം ലഭിക്കാ
ഈേശാ െട ശാ ി ന

കര്ി മസിെ
െകാ ്

ദാനം ന ി
ം അനുഭവിക്കം.

ശാ

ി ം അനു ഹ ം ഏവ
ഒ
ഫാ. ഏ

ം േന

ിരി േ ഹേ
ഹാം േ

ാെട,
ാല

്
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വാസി
ക്നാനായക്കാ െട
തറവാെട
േപ േക ചിക്കാേഗാ എ ം
വാസി ക്നാനാ
യക്കാ ക്ക് മാതൃകയാണ്. ഇവിടുെ
സ ദായ
അ രീക്ഷം ക ഷിതമാകുേ ാ
അതിെ
അലയടിക എ ായിട ം എ
. എ ാ
ഇവിെട ശാ ത ൈകവ േ ാ അത് സമാധാ
ന ിെ െവ രി ാവായി എ ായിട ം പറ
െച ക ം െച
. ഇേ ാ ചിക്കാേഗാ
യി ൈകവ ിരി
ശാ ത
ശംസനീയ
മാണ്. ഇതിനു േനതൃതം ന ിയ ബ . േ ാല
നും ശാ ത ് േചാദനം ന ിയവ ം
േതയ്കം അഭിന നം അ ഹി
.
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ൈകവ ിരി
ശാ ത െട പ ാ ല
ി സഭാ സ ദായ േനതാക്ക ഒ െക്ക ായി
നി ് 1983െല േറാമിെ നി േ ശം മാ ിെയടു
വാ ശക്തമായ നടപടികെളടുക്കണം.
സഭാ സ ദായ േനതൃത
വയ്തയ് ദിശക
ളിേല േത െതളി ാ , ഒ
മെ ാ ിെനതി
രായി മാറിയാ , സ ദായം പതന ിേലേ
നീ . അ രം സമീപനം ഇനി ം ഉ ായി
ടാ.

ചിക്കാേഗായി
ര
ക്നാനായ ൈദവാലയ
ഉ ാകണെമ ആശയം ഏവ
ം സീ
േജായി
കാരയ്മാണ്
.
ര
ാമെ
ൈദവാലയ
ിനു
വടേക്ക അേമരിക്ക െട പല ഭാഗ ളി കൂടു
േവ
ി
േഹാ
ാ
എേ
ിെല
െക.സി.
ത
മിഷനുക ം ൈദവാലയ
ം
ാപി ് െനടിയകാലായി
എസി.െ
ല ി നി
കുേറ ഭാഗം ഇടവ
സ മായ പത
ാക്കി േകാ യം അതി പ
ക െട ഉടമ തയി വി െകാടു വാ െക.സി.എസ്. സ
തേപാെല വള വാ
ന
കഴിയണം. അതിനു േവ
ത കടി ി തും അവിെടതെ ര ാമെ
പ ി പണി
പി ണ ന െട ൈവദിക
നാം ന ണം. അേതാെടാ ം
വാ
േ
ാല
സ
തി
തും
വലിയ
വഴി
ിരിവായി.
ന െട ക്നാനായ സംഘടനക സ ദായ ിെ െനടുംതൂണും
ചിക്കാേഗായി മാ മ , േദശീയ
സ ദായ തനിമ െട കാരയ് ി സഭാപിതാക്ക ാേരാെടാ ം ന െട സ ദായ ി
തല
ി
തെ
അതു
സമാധാന
ിനും ഐകയ് ിനും ഇ
േത
െതളി
ണി പടയാളിക മാകണം. ഇ
വഴിെതളി
.

SECOND DEATH ANNIVERSARY
12-22-07

ന െട ര ാമെ
ൈദവാലയം ഉ ാകുേ ാ മ പ ി
കളി
തി ക്ക
േവ ി ഇടം േതടാെത അഭിമാന
േ ാെട ന െട സ ം ഇടവക പ ികളി തി ക്ക
ന െട രീതി ം സൗകരയ് ിനുമനുസരി നട വാ കഴി
ം. മാ മ , ന െട സ ദായം നാളിതുവെര വള
ി
ാപി തുേപാെല ന െട തെ
ൈദവാലയാ രീക്ഷ ി
ന െട കു
ക്ക് ആ ീയ ം സാ ദായിക മായ പരിശീ
ലനം ന ാ കഴിയണം. അതാണ് ഏ ം ഫല ദെമ ് േമ
ഡിെല കഴി
ഒ വ ഷെ
അനുഭവ ി നി
നി ം
ശയം പറയാ കഴി ം. ക്നാനായക്കാ േടത ാ
ഒരിടവക
യി ം
പന ി ം ഈ അനുഭവ ം സാ ദായിക േരാഗ
തി ം ന ക്ക് ലഭി കയി .
േഹാ ാ
എേ ി
നാം വിഭാവന െച
പ ി
എ
ം േവഗം യാഥാ
യ്മായി, സാധി െമ ി അടു
കര്ി മസ് അവിെട ആേഘാഷി വാ
ഇടയാകെ െയ
തയ്ാശി
. സ ദായിക തനിമയി ന െട കു
െള
നിലനി
വാ ന െട സ മായ ര ാമെ
ൈദവാലയം
ാപി വാ ന ക്ക് ഒെ ാ മേയാെട വ
ി ാം.

YOUTH CENTER PROJECT
KURIAKOSE KATTAPURAM
Born on : 8 - 23- 1927
Rest in peace 12-22-2005

Please contribute generously for our Youth
Center Project. Please bring your donation to the
church so we can finish the project on time. Minimum expected contribution including the church
fund is $5,000. Expected blessing is on August 3,
2008.

December 23, 2007

Knanaya Parish Bulletin Page 5

മനുഷയ്ാവതാരം എ
മഹാസംഭവം മാനവരാ
ശി
വനും സമാധാന ിനു
അവസരം ഒ
ക്കി
. സമയം സമാഗതമായി; ൈദവരാജയ്ം സ
മീപി ിരി
. ശാ ി ം സമാധാന ം നിറ
ലരി േലാക ിേല ്
േവശി വാ
തയ്ാശ െട പടിവാതി
തുറക്കെ . അതാണ്
കര്ി മ ്. ഇെത െന സംഭവി ?
അനുര
ന ിെ ഫലമാണേ ാ സമാധാനം.
ൈദവ
െ അവതാരേ ാെട മനുഷയ്നും ൈദവ
മാ
അനുര
നം സാ യ്മായി. ൈദവ ിെ
ക ണ മനുഷയ് ശരി ം അറി
ത് മനുഷയ്ാവതാ
ര ി െട ൈദവ
അതു വയ്ക്തമാക്കിയേ ാ
ഴാണ്.

അത

ത

ളി

േമരി
ി
െച ാേ

മഹത ം

മനുഷയ്ാവതാര ി െട ൈദവ ിെ
ത
ഈേശായി
ീഭവി ിരി
. വി. കു ബാനയി

വ
െചാ

41st Day of Demise
December 18, 2007

ഫിലി ് (കു ി)
മണ േ
, പിറവം
-സ

കുടുംബാംഗ
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തുേപാെല മനുഷയ്ാവതാരം െച
ത രാ
പിതാവിെ
സ
െട
തി പ ം
ീയി
നി ം ജാതനായ
മനുഷയ്നുമാണ്. അദൃശയ്
നായ ൈദവം േയ കര്ി വി ഉടെലടു . അേതാ
െട ൈദവ ിെ
സ ഭാവം എെ
് മനുഷയ്
ക . അ െന മനുഷയ്ാവതാരം രക്ഷ െട അടയാള
മായി. അവെ
തയി നി ് നാെമ ാവ ം
കൃപ േമ
കൃപ സ ീകരി ്
ത ൈകവരി
ക്കണം. (േയാഹ ാ 1:16). സഹജനി ൈദവെ
കാണുേ ാ , ൈദവമഹത ം ഏ പറ േ ാ േലാ
കം ൈദവമഹത
ാ
രിതമാകും. അത ത
ളിെല ൈദവ മഹത ം മിയി നിറ ം.

മിയി

സ ന

വ ക്ക് സമാധാനം

മനുഷയ്ാവതാര ി െട
െ
മനഃ ിതി എെ
്
മനുഷയ് അറി
കഴി
. പിതാവായ ൈദവം തെ ഏക
ജാതനായ ഈേശാെയ മിയിെല മാനവരാശി െട രക്ഷ ായി
ന ീയേ ാ
േലാക ിെ
മേനാഭാവ
െത ാണ ്
തിരി റി വാനും, ആ തിരി റിവി െട ൈദവമഹത ം ദ ശി
വാനും മന ിലാ വാനും മനുഷയ്നു കഴി ന ീ. അ െന
െത ം ശരി ം തിരി റി വാ , ൈദവമഹത ം സ ീകരി
വാ മനുഷയ്െന ാ രാ
. ആ മാനദ ം വ
ല
േ ാ നാം ൈദവേ ാെട ഐകയ്െ ടു . േയ വി ആന
ി
. പരി
ാ ാവ് ന ി വ ് വസി
. അ െന
പരി
ാ ാവ് ന െട നിയ ണം ഏെ ടു േ ാ പിതാ
വിെ
വ
ിക േയ ഏെ ടു തുേപാെല േയ വിെ
വ
ി ന ി
ാകും. അേ ാ
ǌാന
േയ കര്ി
എ ി
ജീവി
എ
അനുഭവം ന
ാകും. ഈ
മേനാഭാവം സകല മനുഷയ്രി ം പരി
ാ ാവാ വയ്ാപരി
വാനും, ആ ീയ ശക്തി ഉളവാകുവാനും, അ െന സമാധാന
മായ തിയ ആകാശ ം തിയ മി ം ഉ ാകുവാനും
ഇടയാകും. മനുഷയ്ാവതാരം വഴി അത ത ളി
ൈദവ
ിന് മഹത ം മിയി സ ന
വ ക്ക് ൈദവകൃപ െട
സമാധാന ം സംജാതമാകും.
രക്ഷ െട സദ ാ
ലഭി മറിയ ം യൗേസ ം ആ ിടയ
ം അഗതികളായി
. അവരി
ൈദവം സം ീതനായി.
അവ ക്ക് രക്ഷാസേ ശം ന ി. ആന
ിെ
മക്കളാക്കി.
ഭയാശ കളി നി ് വിേമാചി ി . ൈദവം അവേരാെടാ
വസി . ൈദവമഹത
ി
അവെരാെക്ക പ ാളികളായി.
അ െന ൈദവം വാ ാനം െച തുേപാെല "ǌാ നി ി ം
നീ എ ി ം വസി ം." മനുഷയ്ാവതാര ി െട ൈദവം
വാ ാനം െച നിതയ് സമാധാനം, ശാ ി, ആ
്, ആേരാ
ഗയ്ം എ ിവ എ ാ വായനക്കാ
ം ദയ
ം േന
െകാ
.
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CHRISTMAS SCHEDULE

വാ ഷിക സംഭാവന ന ിേയാ?

Monday, December 24
06:30 P.M. Christmas Mass
08:15 P.M. Nativity Dance Cake Cutting and dinner
in the parish hall.
09:00 P.M. Gift Sharing from Christmas Tree.
(Gifts can be received by contributing $5).

ന െട ഇടവക െട വികസന
വ
ന
േവ ി
ഈ വ ഷെ
വാ ഷിക വിഹിതമായ 240 േഡാള
ന ാ വ ഈ മാസം തെ
ന ി സഹകരിക്കണെമ ്
അഭയ്
ി
.

ാ

ST. MARY’S UNIT
8:00 P.M. Christmas Mass at St. Emily Church, 1400
E. Central Rd., Mt. Prospect, IL 60056.

Monday, December 31
07:00 P.M. Year End Service, Holy Mass, and Adoration at Sacred Heart Church.
9:30 P.M. Year End Service at Community Center.
Tuesday, January 1
10:00 A.M. New Year Service and Holy Mass.

നയി

വ :

ഷക

സീേറാ മലബാ ആരാധനാകര്മമനുസരി
വ ഷാ
വസാന
ഷ ഡിസംബ 31ന് ൈവകുേ രം 7:00ന്
ഇടവക പ ിയി ം ൈവകുേ രം 9:30ന് ക ണി ി
െസ റി ം ഉ ായിരി ം. വ ഷാരംഭ
ാ
ന
ജനുവരി 1ന് രാവിെല 10:00നായിരി ം

ദ േഡാമിനിക് േഡാമിനിക്, ദ അനി
ദ വി.ഡി. രാജു.

േജാ ജ്,

December 23

December 24

December 30

10:00 A.M. MASS

6:30 P.M. MASS

10:00 A.M. MASS

Tinu Paranjattu
Arun Nellamattam
Amal Vellapally
Jithin Kaduthodil
Geo Chemmachel
Vimal Thottupuram
READERS / LECTORS

നാ െസമിനാ

ന െട ഇടവക െട ാ
നാ
ിെ ആഭി ഖയ് ി
കര്ി മസിന് ഒ ക്കമായി ാ
നാ െസമിനാ ഡിസംബ
23 ǌായറാ 11:30 ത ഉ കഴി
വെര പാരീഷ്
ഹാളി വ നട െ ടു താണ്. ഏവ
ം സ ാഗതം.

Tuesday, December 25
10:00 A.M. Mass at Sacred Heart Church.

വ ഷാവസാന വ ഷാരംഭ
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Abeena Karikkal
Nirmal Maniparambil
Soumya Kulathilkarottu
Kichu Maliackalthara
Jamie Mutholam
Stephanie Vanchipurackal

മംഗലവാ

ക്കാലം / പിറവി

Sherry Kulathilkarottu
Vinitha Padinjath
Kichu Maliackalthara
Tinu Parangattu
Geo Chemmachel
Vimal Thottupurathu

ി നാ

Dec. 23

PASSAGE

MALAYALAM MASS ENGLISH MASS

ST. MARY’S UNIT

1st Reading

Isaiah 7:10-14

Jimmy Mukalel

Princeton Alapattu

2nd Reading Romans 1:1-7

No English Mass

Lissy Thekkeparambil

Geethu Kuruppamparampil

Dec. 24
1st Reading

Isaiah 9:1-7

2nd Reading Numbers 24:15-19

Lissy Thottapuram

No English Mass

Simon Kattapuram

Mathew Poozhikunnel
Stephen Chollampel

Dec. 30
1st Reading

Sirach 3:2-7, 12-14

2nd Reading Colossians 3:12-21

Lissy Naduveetil
Tessy Thattarettu

No English Mass

Malu Muriparampil
Jeena Poozhikunnel
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ഉ ി കാരയ്ം സാധി തിന്

രണ

-ഒ

ഉപകാര

വിശ ാസി

രണ

-ഒ

For your Individual Income tax preparation
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CHRISTMAS TREE & GIFT
at our Sacred Heart
Church on December
24th after Christmas
Mass. Purchase a coupon by donating five
dollars to the Youth
Center Project. Santa
will give you a gift
worth $5 - $10. Thanks
to the sponsors of
these gifts. More sponsors are welcome.
General Coordinator: Cyriac Keezhangattu

വിശ ാസി

Follow up Seminar for Parents of Teenagers
By Dr .Gregory Lewis, PsyD. (Cook
County Hospital) and Ms. Megha Tailor at
our Parish on Sunday January 6, 2008
after 10:00 A.M. Mass. Topic: 'How to

Cell :( 847) 436-4330

understand and communicate effectively with your teenager.'

Gaanam
Videos & Photos
Edukkutharayil
Professional Touch
with
Latest Technology.

Best compliments from

The Mutholath Family

Pro-Rehab Services, P.C.

Choicecare Home Health, Inc.

Outpatient Rehab. Specialists.
Orthopedic PT, OT, ST, Pediatric Therapy, Sports
Medicine, Stroke Rehab, Lymphedema Treatment.
6400 College Dr. Suite 800
9518 W. 179th Street
Palos Heights, IL 60463
Tinley Park, IL 60487
(708) 489 6PRS
www.pro-rehabservices.com

Skilled Home Health Agency of Choice
Intermittent Skilled Nursing, PT, OT, Speech and Language
Pathology, Medical Social Worker, Home Health Aide.
6400 College Dr. Suite 100, Palos Heights, IL 60463
(708) 489-0123, www.choicecarehh.com

Medicare Certified, most insurance accepted.

ST. MICHAEL’S TOWING
24 HOUR ROADSIDE ASSISTANCE

1-866-JOE-4-TOW

POWER WASH 847-568-1500

ANIL
Cell: 630-202-5969
Res: 847-827-7827

4002 W. Chicago, IL
7736 W. Dempster,
Morton Grove,
IL

Professional with
11 years experience
in catering.

JOY
CHEMMACHEL
312-560-1600

ROYAL TRAVEL SERVICE

MARTIN & MARBRY
REALTOR
For All Your Real Estate Needs
Buying, Selling, Re-locating & Investing
Call: Zachariah Chacko (Zach)
(A Friendly Realtor)

Find out how much your dream home
is worth today?
4632 W. Church St., Skokie, IL 60076
(847) 677-1200 (Business)
(847) 551-7386 (Pager)
(847) 374-5031 (Voice Mail)

Call
WILLIAM GEORGE
3519 W. Montrose Ave,
Chicago, IL 60618
Tel: 773-588-0304
Cell 773-842-5179
E-mail:
malabarcat@yahoo.com

3423 W. LAWRENCE AVE, ROOM #5, CHICAGO, IL 60625

TEL: (773) 509-9600, FAX: (773) 509-1196
*KUWAIT AIRWAYS * AIR INDIA * MALAYSIAN
* SWISS AIR * BRITISH AIRWAYS * LUFTHANSA
AIR FRANCE * KLM * SINGAPORE AIR, ETC.,

YOUR KNANAYA TRAVEL AGENCY
CONTACT: JOSE KORATTIYIL, JAY KALAYIL,
CHERIAN VENKADATHU

J & J REMODELING

“Where work is a piece of art.”
Call Us For Remodeling Your

Greetings to
Knanaya
Catholic
Parish
Chicago

∗ Kitchen
∗ Bathroom
∗ Basement
∗ Bedroom
Jose Korattiyil
Res: (847) 933-9509
Cell: (847) 293-6211

RN Review
Comprehensive Review
ExcelRn
Free make-up classes
Individualized Coaching
Full Length Practice Tests
Convenient location

1460 Renaissance
Ste # 208
Park Ridge IL 60068

Call : (630) 742 7202

www.excelrn.com
Gasoline distribution
throughout the Midwest

Royal Maids L.L.C.

Your KNANAYA
Gasoline Jobber

Malayalee Family Owned and Operated

Gas Depot Oil Co.

Free Estimate: 847-676-2300

IL 60053
847-581-0303 (Off)
847-581-0309 (Fax)

www.gasdepot.com

We make it sparkling clean

4901 Oakton St.,
Skokie, IL 60076

Fax: 847-676-2303
Cell: 847-687-2151

E-mail: sparklinghomes@comcast.net
SPACE AVAILABLE
FOR YOUR
ADVERTISEMENT

4039 W. Main St., Skokie, IL 60076

Phone: 847-674-1600
Fax: 847-674-1608
For all your Mortgage Services
Please contact: Benny Kuriakose (Kanjiraparayil)
Phone: 847.583.1245, Pager: 773.258.1301.
PURCHASE, REFINANCES, FIXED, ADJUSTABLE
We offer fast approvals

4313 W. Irwing Park, Chicago, IL 60641

ALEX MULLAPPALLIL
FOR ALL YOUR
PERSONAL AND
BUSINESS TAX
SERVICES

REALTOR CONSULTANT
Tel: 773-286-6200 * Cell: 847-208-6657
Res: 847-679-9431 * Fax: 773-286-9516
Specializing in: Gas Stations, Investments, Commercial, & Residential.

TOMY
NELLAMATTAM

7215 W. Touhy, Suite 5, Chicago, IL 60631.
Office: 773-792-2117, 312-718-6337 Cell
Fax: 773-792-2118, jaibu6@aol.com

619 N. Milwaukee Ave., Suite 25
Glenview, IL 60025.
847-486-4112 (Off)
847-302-8556 (Cell)
847-724-3247 (Fax)

Cyril Kattapuram 224-717-0376

* Free Electronic Filing *
* Refund in 24 Hours *

YOUR COMMUNITY BANK!
WE ARE HERE FOR ALL YOUR NEEDS!
Commercial * Residential * Investments

ANNA G. LES
ASSISTANT VICE PRESIDENT

Main: 773.763.6200
Email: annales@cbtoc.com

JAMES
KATTAPURAM
Cell: 630-202-1002
Res: 630-307-1518
100% Customer Service

4305 W. Irving Park, Chicago, IL 60641
Tel: 773.286.6200
Specializing in:
∗Existing Residential
∗ New Construction
∗ Commercial / Investment
For a Buyer / Seller Consultation
For a Free Market Analysis
For a Free Pre-Qualification

